
 

 

 

 

 

 

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, 

bostadsfastigheter omfattande ca 19 500 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder 

hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell 

investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i 

huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.” 

 

Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har förvärvat 

bostadsbestånd – ska förverkliga Culture Casbah  
 
Som ett led i förverkligandet av projektet Culture Casbah har Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, MKB 
Fastighets AB och Victoria Park AB bildat ett gemensamt bolag, Rosengård Fastighets AB, som ingått 
avtal om att från MKB Fastighets AB förvärva cirka 1 660 bostadslägenheter i Rosengård. Det nybildade 
bolaget kommer nu att påbörja detaljplanearbetet syftande till att förverkliga Culture Casbah med cirka 200 
nya bostäder och 30 kommersiella lokaler. 

 

Det förvärvade beståndet har ett aktuellt driftnetto på cirka 48,4 miljoner kronor och ett marknadsvärde 
uppgående till 1,1 miljarder kronor. Köpeskillingen för aktierna i de båda fastighetsägande bolagen 
beräknas uppgå till sammanlagt cirka 633 miljoner kronor. De samarbetande bolagen kommer att äga 25 
procent vardera av aktierna i Rosengård Fastighets AB, som förvärvas till nominellt värde. 

 

Tillträde beräknas ske den 1 maj 2017 förutsatt att de villkor som affären är beroende av är uppfyllda. 
Affären är bland annat villkorad av prövning av Konkurrensverket, att Rosengård Fastighets AB kan skaffa 
finansiering för förvärvet samt att de samarbetande bolagens styrelser godkänner transaktionerna. 

 

Styrelsen i Rosengård Fastighets AB kommer att bestå av en ledamot och en suppleant från respektive 
bolag, totalt fyra ledamöter och fyra suppleanter. Till styrelseordförande kommer MKB Fastighets AB:s VD 
att utses. 

 

Rekrytering av ledning till det nya bolaget pågår. Till dess att ledning är på plats förvaltar MKB Fastighets 
AB fastigheterna på den nya ägarens instruktioner.  

 

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla och vitalisera området Rosengård till 
en trygg, eftertraktad och central del av Malmö. Som en del av projektet planeras ett 22 våningar högt torn. 
Tornet och övriga nya bostadshus avses innehålla tillsammans cirka 200 nya bostäder och 30 lokaler för 
affärsverksamhet. 

 
För mer information: 

 

Erik Selin, VD, Fastighets AB Balder, 031-10 95 92 

Patrik Hall, VD, Heimstaden AB, 070-585 99 56 

Peter Strand, VD, Victoria Park AB, 070-588 16 61 

 

 

 
 
Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Patrik Halls försorg, för offentliggörande den 2 januari 
2017 kl. 08:30 CET. 

 

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik 

Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.  
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